


 



     بظظن    نيين    ايك    ما   حملو   نا    ْامسان
     هتو   ثثسند ككهنو   سوؤ    نسس       هتا،هج   رهتا

    سوتا   ثثر    بستر   نا   وادل   اهنا  همهيش   هي   انسس

   ككهنا   نسس   هبائي   ضضوك   ضضيك اهنا   هتا،هي ر
   مهيشه   هي    هك   كيم   .هتا   كرتا   ثثسند   هن

   نسس   ٌدراوي    ٌدراوي   كري      ْاواز اهنسس
 .ديتا   اضضهاوي



   هبائي  ضضوك   ضضيك   دن   ايك   مثل     {هي
 ،هتا   رهيا   اضضهاوي   نسس   بظظن نيين
   جاؤ   ُاضضهي   جاؤ ُاضضهي:هبائي  ضضوك  ضضيك
       دوست   متارا   متنسس  ْاجسس    بظظن   نيين

  rainbow   ؛   نو   جاوا   ملوا نسس 



  هن،   ٌدراؤ   منسس   متيطط  هبائي:بظظن   نيين
   ككهنو   ميطط ، كرو   هن  خراب   نيند   ماري

 .ححهوطط   رهي   ديكهي    سثثنو  اححهو
   بظظن،    جاؤ  ُاضضهي :هبائي   ضضوك   ضضيك

   نسس  دوست   متارا   ْاجسس  اككر ؛،  دن  ْاخري
   ملي  نظظيطط   تك    سال   ايك    تو   ملو   نظظيطط

 .هسسس   كرتا    انتظار  متارو   هي  سكو،
 

 



اضضهو نيين  
بظظن   

!اضضهو  

ضضيك ضضوك 
هبائي  متيطط  

 هن ٌدراؤ  منسس  



   ككهنو   نسس   ضضوك   ضضيك  هي   بظظن   نيين
   ديدو  كري   بند   اهنسس   انسس    ثثكارو

   دوست   اهنا    انسس   رهيا    سوتا    انسس
 .ككيا   ححاال  نسس   جوئي     وار   اهين



مارا  ْْجسس  ا
دوست  نيين 

بظظن  منسس ملوا  
 ْاؤسسس



هت   بعد   نيين   بظظن   ككهنا   تأخري   سي   اضضها   
انسس  ديكهو   هك    اهنا   دوست   اهنو     انتظار     

كري نسس   ححال   ككيا،  هي  ديكهي   نسس   نيين   

 بظظن  ككهنا   رويا   انسس  ثثستاؤ   كيدو



مارا  دوست  نيين   
هن  هي  { بظظن تو  ْايا

 هسسس{  تو   سوتا



   احساس    امي     نسس  بظظن    نيين  
 ضضيك     انسس   هتا    غلط    هي    هك   هتيو  

  ذليل      ككهنا   نسس     هبائي   ضضوك   
   ٌدراوي  كه   هي    اهنسس   نحاال   كيدا
اهنا    دوست    سي   ملوا  ين       نسس 

 ودهامين       ْاثثتا   هتا    



 :فرماوسس   ؛   ع معلي جيم   موالنا   
 َكَمن    َبّشَرَكَحّذَرَك   َمن   

ٌدراوسس    )كرسس  حتذير     شخص   متنسس   هج   
تو هي وه شخص ين مثل ؛ هك هج  -؛،( ححيتاوسس

 .متنسس ودهامين ْاثثسس ؛
The person who warns you is like the 

one who brings you glad things   



 من الكلمات النورانية

متر مر السحاب، فانتهزوا فرص اخلري، ْا الفرصة :وادل 
كيم جائي ؛ تيم، ككذري رهي ؛،  وادال  فرصة،

 جهو ضضي لوتارسس  خري ين فرصة نسس  متيطط  
 

 انتظاري ين القدر ليلة  انسس ين عيد جيم  متنسس: انتظار
 حممد غالم نا حسني اْ هك ؛ هوئي انتظاري اْ تيم

          كظظاطط جمالس ين عزاء ين حسني الدين، برهان

   ؟ هتاسسس  



مملوك ْال حممد متنسس  وصية كروطط  ححهوطط،  :ذليل
مهيشه عباد اهلل نسس  عزة سي ثثيش ْاؤجو، كوئي نسس  

  يا حقري هن مسجهو، ذليل
  متيطط ححهو غالمو نا حسني سككال  متيطط:ودهامين

 متارو هك لو ودهامين لو ودهامين لو ودهامين سككال
 ؛ ثثار برٌيو

  انسس هم   ثثستاؤ  انسس حزن  نسس زمني ين كربالء اْ :ثثستاؤ
 سي دن  بسس ْا  ارسس !ككيو هتئي  سوطط ما دنو اْ هك غم

 بيت اهل حسني موىل مارا شظظزاده نا كوثر ساقي
   ؛، ثثياسا هبوكا
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